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Testemunhas de Jeová
Esta religião teve origem a partir da década de 1870 nos Estados Unidos, através do
movimento religioso dos Estudantes da Bíblia. Seu fundador, o Pastor Charles Taze
Russell publicou uma revista chamada A Sentinela cujo conteúdo eram suas pesquisas
bíblicas. Esta revista fez com que algumas pessoas se reunissem a fim de realizar
estudos sobre a Bíblia, o que acabaram sendo conhecidos como Estudantes
Internacionais da Bíblia. Diante disso, nasceu a então a religião Testemunhas de Jeová.
Atualmente, constituem um grupo mundial de milhões de pessoas unidas sob uma
estrutura mundial que coordena todas as suas atividades.
Suas crenças derivam dos ensinamentos bíblicos, através de estudos feitos por seus
membros. Eles se esforçam para agir de acordo com o cristianismo que Jesus ensinou e
que os apóstolos praticaram. As Crenças principais são:
1. Deus;
2. Bíblia;
3. Jesus.
4. O Reino de Deus;
5. Salvação;
6. Céu;
7. Terra;
8. Maldade e sofrimento;
9. Morte;
10. Família;
Existem também outras crenças muito interessantes a respeito desta religião, como
por exemplo eles se recusam a ir para a guerra ou portar armas em conflito afirmando
que recusam a fé antiga para participar da guerra, acreditando que tal ação é
incompatível com a ética de amor de Jesus e a injunção para amar os inimigos.
Outro fato pouco conhecido a respeito, assim como os judeus, ciganos,
homossexuais e outras minorias, é que as Testemunhas de Jeová foram alvo de
perseguição de Adolf Hitler e os nazistas, por volta de 1933 até 1945 devido à sua
ideologia diferente em relação ao governo e guerra.
Atualmente, o Brasil é o terceiro país com maior numero de Testemunhas de Jeová,
ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do México.
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